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2.

VF080-01 GELDSWAARDENVERZEKERING
Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925
Burgerlijk Wetboek (BW), indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op
vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het
gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering
onzeker was dat daaruit schade voor verzekerde respectievelijk de derde was ontstaan dan wel naar
de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van
onzekerheid dat de betreffende schade niet is gedekt; de verzekering blijft onverminderd van kracht.
Het bepaalde in artikel 7:928 lid 2 BW is niet van toepassing op de mededelingsplicht van
verzekeringnemer bij het sluiten van de onderhavige verzekering.
ALGEMENE VOORWAARDEN
1

Begripsomschrijvingen

1.1

Verzekeringnemer
Verzekeringnemer is diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de
premies en kosten is verschuldigd.

1.2

Verzekeraars
Verzekeraars zijn diegenen, die gezamenlijk het verzekerde risico dragen, ieder voor het
door of namens hem getekende aandeel.

1.3

Verzekerde
Verzekerden zijn:
verzekeringnemer;
degenen die als zodanig in de polis zijn aangeduid.

1.3.1
1.3.2
1.4

Aon
Aon is het onderdeel van de Aon organisatie dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming
van de verzekering en/of betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst.

1.5

Gebeurtenis
Onder gebeurtenis wordt verstaan een handeling of evenement, dan wel een serie van
met elkaar verband houdende handelingen of evenementen, ongeacht het aantal personen
dat daarbij eventueel betrokken is.

1.6

Fraude
Onder fraude worden verstaan bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere
te kwader trouw verrichte handelingen.

1.7

Geldswaarden
Onder geldswaarden worden verstaan:
geldstukken, bankbiljetten, muntbiljetten, gemunt goud en gemunt zilver;
elektronisch opgeslagen geld en geldswaardige papieren, zoals effecten, recepissen,
certificaten, coupons, dividendbewijzen, talons, wissels, promessen, schatkistbiljetten,
(bank)girokaarten, cheques, zegels, gezegeld papier, bonnen, cognossementen,
charterpartijen, opslagbewijzen, cedullen, betalingsopdrachten, schuldbekentenissen en
andere waardepapieren of papieren van geldswaarde;
indien de in art. 1.7.1 en 1.7.2 genoemde geldswaarden:
toebehoren aan verzekerde of zijn directie, dan wel

1.7.1
1.7.2

1.7.3

3.

-

zich bevinden onder berusting van verzekerde of zijn directie, dan wel,
aan verzekerde of zijn directie zijn toevertrouwd of in commissie zijn gegeven, dan
wel
waarvoor verzekerde of zijn directie aansprakelijk is.

1.8

Werktijd
Onder werktijd worden verstaan de officiële werktijd, alsmede de tijd dat één of meer
commissarissen, vennoten, hetzij directieleden, bestuurders en/of andere ondergeschikten
van verzekerde en/of anderen op legale wijze in de bedrijfsruimte of plaatsen, waar
verzekerde zijn bedrijf of beroep uitoefent, aanwezig zijn of aanwezig plegen te zijn.

1.9

Vervoer
Onder vervoer wordt verstaan het overbrengen van geldswaarden, mits dit niet uitsluitend
plaatsvindt binnen de opstallen van de bedrijfsruimten in gebruik bij verzekerde.
Indien verzekerde gebruiker is van bedrijfsruimten in een opstal, waarin ook anderen
gevestigd zijn, wordt vervoer over gemeenschappelijke gangen, trappen, galerijen en in
liften beschouwd als vervoer, niet uitsluitend binnen bedoelde bedrijfsruimten, ook indien
het plaatsvindt via gemeenschappelijke gangen, trappen of liften van de ene bedrijfsruimte
naar een andere bedrijfsruimte in gebruik bij verzekerde.

2

Ontlening van rechten
Anderen dan verzekeringnemer kunnen slechts rechten aan de polis ontlenen door een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring, door verzekeringnemer tegenover verzekeraars
afgelegd.

3
3.1

Acceptatie via gevolmachtigden
Voor zover acceptatie via gevolmachtigden heeft plaatsgevonden, verklaren deze dat zij
hebben getekend voor de verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen, zoals die
zijn vermeld en gespecificeerd in de door de gevolmachtigden bij de Coöperatieve
Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs b.a. (CVNAB) gedeponeerde verdelingsopgaven.
Indien de betrokken verzekeraars en de voor deze geaccepteerde aandelen niet in de polis
zijn vermeld wordt desgevraagd door de in art. 3.1 genoemde Coöperatieve Vereniging
aan belanghebbenden een opgave van die verzekeraars en hun aandelen verstrekt.
De belanghebbenden kunnen zich voor het verkrijgen van de in art. 3.2 bedoelde opgave
eveneens tot Aon wenden.

3.2

3.3

4
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

Duur en beëindiging
Wanneer de verzekering voor een bepaalde periode is gesloten, loopt zij aan het einde van
die periode automatisch en stilzwijgend af, tenzij partijen anders overeenkomen.
Wanneer de verzekering met het beding van stilzwijgende verlenging is gesloten, wordt zij
automatisch en stilzwijgend overeenkomstig het polisblad verlengd, tenzij opzegging heeft
plaatsgevonden overeenkomstig art. 4.3 of 4.4.
Verzekeraars zijn bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op te
zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht wordt genomen.
Verzekeringnemer is bevoegd de verzekering per enige contractsvervaldag schriftelijk op
te zeggen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht wordt
genomen.
Verzekeringnemer is bevoegd, wanneer hij de uitoefening van het verzekerde
beroep/bedrijf voorgoed heeft gestaakt, de verzekering tussentijds schriftelijk op te zeggen
zonder inachtneming van enige opzegtermijn.
Bij tussentijdse beëindiging van de verzekering zullen verzekeraars pro rata restitutie
verlenen van de premie over het niet verstreken gedeelte van de verzekeringstermijn.

4.

5

Betalingsverkeer

5.1
5.1.1

Premies en overige verschuldigde bedragen
Aon heeft zich tegenover verzekeraars tot betaling van de verschuldigde premies en
overige verschuldigde bedragen (hierna tezamen te noemen: premies) als eigen schuld
verbonden en wordt deswege in rekening-courant belast voor de verschuldigde premies.
Verzekeringnemer is gehouden de premies aan Aon te voldoen. Ingeval de verzekering via
een tweede tussenpersoon is gesloten en de verzekeringnemer aan deze heeft betaald, is
de verzekeringnemer door deze betaling tegenover Aon eerst wettig gekweten, wanneer
de tweede tussenpersoon aan Aon de premies heeft afgedragen.
De verzekeringnemer is tegenover verzekeraars wettig gekweten voor zover hij de premies
aan Aon heeft voldaan.
De in art. 5.1.1 bedoelde verplichting van Aon tot betaling van premies als eigen schuld
bestaat niet ten aanzien van de premies die de verzekeringnemer verschuldigd wordt na
het moment waarop Aon aan de verzekeraars heeft meegedeeld dat zij het krediet aan de
verzekeringnemer heeft opgezegd.

5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.2
5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Schadepenningen en premierestituties
Verzekeraars crediteren Aon in rekening-courant voor de door verzekeraars verschuldigde
schadepenningen en premierestituties.
Aon zal de schadepenningen en premierestituties aan de rechthebbende(n) afdragen; ter
zake van deze afdracht is Aon tot niet meer gehouden dan tot betaling van het saldo dat
resteert na verrekening van deze schadepenningen en premierestituties met ten tijde van
het ontstaan van de afdrachtverplichting al of niet opeisbare vorderingen uit hoofde van
welke verzekering ook. Deze verrekening vindt van rechtswege plaats.
Verzekeraars zullen door de betaling van Aon aan de rechthebbende zijn gekweten, zodra
de schade-uitkering door de rechthebbende zal zijn ontvangen, respectievelijk met hem zal
zijn verrekend in overeenstemming met de wet dan wel een tussen hem en Aon
bestaande regeling.
Indien de verzekeraars de schadepenningen hebben betaald aan Aon en Aon in gebreke
blijft om deze aan de rechthebbende door te betalen, kunnen verzekeraars de
schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen indien zij tot hernieuwde
betaling worden aangesproken door de rechthebbende.
Indien Aon de van verzekeraars ontvangen schadepenningen en premierestituties heeft
doorbetaald aan de tweede tussenpersoon, maar deze laatste in gebreke blijft voor
doorbetaling zorg te dragen, zal Aon de schadepenningen en premierestituties van de
tweede tussenpersoon kunnen terugvorderen indien Aon hetzij door de rechthebbende
wordt aangesproken tot rechtstreekse betaling, hetzij de verzekeraars die
schadepenningen en premierestituties van Aon terugvorderen, zoals in dit artikel voorzien.

5.3

Betaling en krediet
Onverminderd de verplichting van verzekeringnemer tot betaling van de verschuldigde
premies aan Aon zal deze verzekering slechts van kracht zijn voor de termijn waarvoor de
premies aan Aon zijn betaald c.q. voor de termijn waarvoor Aon verzekeringnemer krediet
heeft verleend. Verzekeringnemer zal bij de interpretatie hiervan worden geacht krediet te
hebben gehad, tenzij hem dit uitdrukkelijk is opgezegd.

5.4

Tussentijdse beëindiging bij niet-betaling
Door het aangaan van de verzekering machtigt de verzekeringnemer Aon onherroepelijk
om verzekeraars tussentijds van hun verplichtingen uit hoofde van deze verzekering te
ontslaan, indien de verzekeringnemer of de tweede tussenpersoon, ingeval deze
verzekering via deze tweede tussenpersoon is gesloten, nalaat de verschuldigde premies

5.

aan Aon te voldoen. Aon zal verzekeraars niet van hun verplichting ontslaan zonder
verzekeringnemer van te voren van haar voornemen in kennis te hebben gesteld.
5.5

Verruiming begrip verzekeringnemer
Indien een ander dan de verzekeringnemer de premies is verschuldigd wordt die ander
voor de toepassing van art. 5.1 t/m 5.4 mede als verzekeringnemer beschouwd.

6

Andere verzekeringen
In afwijking van het bepaalde in artikel 7:961 BW geldt het volgende:
Indien blijkt, dat een door de verzekering gedekte schade eveneens op (een) andere
polis(sen), al dan niet van oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien deze
verzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze verzekering als excedent van de andere
polis(sen) respectievelijk als verschil in voorwaarden, een en ander met inachtneming van
het bepaalde in art. 6.2.
Indien in die andere polis(sen) een bepaling als in art. 6.1 of van gelijke strekking
voorkomt of indien de regeling van een schade op die andere polis(sen) moeilijkheden
oplevert, of indien verzekerde om andere redenen op deze polis wenst te reclameren,
zullen verzekeraars de schade behandelen en een som betalen, gelijk aan het bedrag dat
onder deze polis zou zijn betaald, indien die andere polis(sen) niet zou(den) hebben
bestaan, waartegenover verzekerde zijn vordering op de verzekeraars van die andere
polis(sen) tot het beloop van het aldus betaalde zal cederen, zulks met inachtneming van
het bepaalde in art. 6.3.
Dit geldt eveneens in geval verzekeraars een schade onverplicht hebben vergoed.
De in art. 6.2 bedoelde cessie zal plaatsvinden voor dat gedeelte van het door
verzekeraars betaalde bedrag dat zij betaald hebben boven hetgeen zij verschuldigd
zouden zijn indien art. 6.2 niet zou zijn opgenomen, welk gedeelte zal gelden als koopprijs
voor de gecedeerde vordering.

6.1

6.2

6.3

7
7.1
7.2

8
8.1

8.2

Mededelingen
Alle mededelingen die verzekerde en verzekeraars aan elkaar dienen of wensen te doen
gelden eveneens als gedaan zodra deze ter kennis van Aon zijn gebracht.
Mededelingen aan verzekeringnemer kunnen door Aon rechtsgeldig worden gedaan aan
het bij haar laatstbekende adres van verzekeringnemer.
Geschillen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt het volgende:
beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst is
onderworpen aan het Nederlandse recht en de in de Nederlandse verzekeringspraktijk
geldende gebruiken;
alle geschillen betreffende deze verzekeringsovereenkomst zijn onderworpen aan de
uitspraak van de bevoegde rechter in de plaats van afgifte van de polis.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
I DEKKING
9

Risico's waartegen verzekerd
De verzekering geschiedt tegen de door verzekerde geleden schade, die veroorzaakt is
binnen de verzekeringstermijn, ten gevolge van de hierna te noemen risico's (voor zover in
de polis is aangegeven).

9.1

Verblijfsrisico

6.

9.1.1

Verblijfsrisico
Hieronder wordt verstaan verlies of beschadiging van geldswaarden, die aanwezig zijn op
de in de polis vermelde plaats(en) ten gevolge van alle van buiten aankomende gevaren
waaronder begrepen alle vormen van afpersing (voor brand en ontploffing wordt
gerenuncieerd aan artikel 7:951 BW), met uitzondering van het diefstalrisico als
omschreven in art. 9.1.3.

9.1.2

Materiële dekking
Bij braak, overval of poging daartoe, zijn - boven het verzekerde bedrag - medeverzekerd
schade aan en/of verlies van de brandkast, kluis of het meubelstuk, waarin de
geldswaarden zich (kunnen) bevinden, alsmede beschadiging van het pand en de
beveiligingsinstallatie. In een zodanig geval zijn - boven het verzekerde bedrag - tevens
verzekerd de kosten van vervanging of wijziging van het slot en/of de sleutels van de
brandkast, kluis of het meubelstuk, ook indien geen schade aan bedoelde zaken is
toegebracht.

9.1.3

Verblijfsrisico in geval van afwezigheid personeel/kluisrisico
Hieronder wordt verstaan verlies of beschadiging van geldswaarden die aanwezig zijn op
de in de polis vermelde plaat(sen) ten gevolge van het diefstalrisico buiten werktijd, indien
deze geldswaarden zijn opgeborgen op de door verzekeraars goedgekeurde wijze. De in de
polis vermelde wijze van opbergen hebben verzekeraars goedgekeurd.
Wanneer de door verzekeraars goedgekeurde wijze van opbergen van geldswaarden een
brandkast, kluis of meubelstuk betreft, geldt tevens dat het diefstalrisico slechts is gedekt
indien de dader zich toegang tot de brandkast, kluis of het meubelstuk heeft verschaft
door middel van braak, gepleegd ten opzichte van bedoelde zaken; met braak wordt
gelijkgesteld het zich toegang verschaffen door middel van valse sleutels en/of andere
voor opening van het slot niet bestemde voorwerpen, alsmede door middel van de
wederrechtelijk verkregen echte sleutel en/of de cijfer- of letterslotcombinatie.
Indien de diefstal wordt gepleegd met de echte sleutel of met behulp van informatie over
de cijfer- of letterslotcombinatie die onbeheerd (in een al dan niet gesloten meubelstuk of
anderszins) aanwezig is in het pand, waarin de brandkast, kluis of het meubelstuk zich
bevindt, zijn de geldswaarden niet tegen het diefstalrisico verzekerd.

9.1.4

Verblijfsrisico financiële instelling en dergelijke
Behalve op de plaats(en), vermeld in de polis, is de verzekering tegen de in art. 9.1.1
vermelde gevaren eveneens van kracht, indien de geldswaarden zich binnen Nederland
bevinden:
op het kantoor van bankiers of commissionairs, dan wel
in een als kluis (safe deposit) erkende plaats, dan wel
daar, waar geldswaarden in de gewone gang van zaken ten behoeve van inwisseling,
omwisseling, registratie of anderszins in bewaring zijn gegeven of zijn gedeponeerd.

9.2
9.2.1

Vervoersrisico
Hieronder wordt verstaan verlies of beschadiging, hoe ook ontstaan, van geldswaarden,
tijdens het vervoer daarvan binnen Nederland door verzekerde, zijn commissarissen
alsmede zijn bestuurders of andere ondergeschikten, dan wel door anderen in opdracht
van verzekerde, met uitzondering van zendingen per post.
Hieronder is ook begrepen schade door oneerlijkheid van de drager of loper en eventueel
diens medeplichtige(n), alsmede schade ten gevolge van het door de drager of loper in
ontvangst nemen van bankpapier, dat vals of ongeldig blijkt te zijn. Vervoer over
buitenlands grondgebied tussen twee in Nederland gelegen plaatsen wordt beschouwd als
vervoer binnen Nederland.
Het vervoer begint, zodra de drager of loper de geldswaarden, die moeten worden

9.2.2

7.

9.2.3

vervoerd, in ontvangst neemt en het vervoer eindigt na aflevering daarvan ter destinatie.
Schaden, die niet binnen 1 jaar nadat zij zijn veroorzaakt, zijn ontdekt, worden niet
vergoed.

9.3

Tijdelijk verblijfsrisico buiten de in de polis vermelde plaats(en)
Hieronder wordt verstaan verlies of beschadiging, als omschreven in art. 9.2, van
geldswaarden die de in de polis bedoelde personen te hunnen huize of elders binnen
Nederland, waar zij hun intrek hebben genomen, onder hun onmiddellijk bereik of
tenminste in een behoorlijk afgesloten meubelstuk bewaren. Het in art. 9.2.3 bepaalde is
van overeenkomstige toepassing.

9.4

Fraude- en oplichtingsrisico

9.4.1

Frauderisico
Hieronder wordt verstaan fraude binnen de verzekeringstermijn gepleegd door
ondergeschikten van een binnen Nederland gevestigde onderneming van verzekerde, als
gevolg waarvan voor verzekerde geldswaarden verloren gaan dan wel vorderingen op
derden tenietgaan dan wel een schuld ten laste van verzekerde ontstaat. Uitsluitend ten
aanzien van het frauderisico worden bestuurders anders dan die van verenigingen en
stichtingen niet als ondergeschikten in de zin van deze polis beschouwd.

9.4.2

Oplichtingsrisico
Hieronder wordt verstaan oplichting, binnen de verzekeringstermijn gepleegd door
personen, die niet zijn commissarissen, vennoten of ondergeschikten (incluis bestuurders)
van verzekerde, doch uitsluitend indien ten gevolge daarvan:
aan derden, die daarop geen recht hebben of voor wie deze niet zijn bestemd, betalingen
door of namens verzekerde worden gedaan dan wel geldswaarden door of namens
verzekerde worden afgegeven, verzonden of geremitteerd, als gevolg waarvan voor
verzekerde geldswaarden verloren gaan;
door of namens verzekerde ten onrechte vertrouwen wordt gesteld in gestolen,
verduisterde, verloren, valse of ongeldige geldswaarden dan wel in de personen, die deze
gestolen, verduisterde, verloren, valse of ongeldige geldswaarden aanbieden of
overleggen, waardoor te goeder trouw door verzekerde of door derden betalingen worden
gedaan, kwijtingen worden gegeven, leningen worden verstrekt, rekeningen van derden
worden gecrediteerd dan wel andere transacties of handelingen worden verricht. Onder
valse geldswaarden zijn begrepen echte geldswaarden, waarvan de bedragen frauduleus
zijn verhoogd, die valse endossementen dragen, of die op andere wijze zijn vervalst of
veranderd dan wel frauduleus in omloop zijn gebracht.
In afwijking van het bepaalde in art. 1.7 worden onder geldswaarden in art. 9.4.2.1 en
9.4.2.2 uitsluitend verstaan geldstukken, bankbiljetten, muntbiljetten, schatkistbiljetten,
wissels, promessen, (bank)girokaarten, cheques en soortgelijke geldswaarden.
Schaden, die niet binnen 5 jaar nadat zij zijn veroorzaakt, zijn ontdekt, worden niet
vergoed. In geval van beëindiging van de verzekering geldt bovendien dat schaden slechts
worden vergoed indien zij binnen 1 jaar na de datum van beëindiging zijn ontdekt.

9.4.2.1

9.4.2.2

9.4.2.3

9.4.3

9.5
9.5.1
9.5.2

Vals geld risico
Hieronder wordt verstaan het risico van het in ontvangst nemen van bankbiljetten die later
vals of ongeldig blijken te zijn.
Schaden, die niet binnen 1 jaar nadat zij zijn veroorzaakt, zijn ontdekt, worden niet
vergoed.

8.

II UITSLUITINGEN
10
10.1

10.2
10.3

Uitsluitingen
Verzekeraars vergoeden geen schade:
diedoor verzekerde opzettelijk of met diens uitdrukkelijk goedvinden is veroorzaakt. Art.7:
952 BW is niet van toepassing.
Leidinggevend en toezichthoudend personeel wordt bij de toepassing van deze uitsluiting
niet beschouwd als orgaan van verzekerde, evenmin als bestuurders van verenigingen en
stichtingen.
Bij vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen worden uitsluitend
vennoten, bij naamloze en besloten vennootschappen en bij verenigingen worden de
commissarissen, handelende binnen het kader van hun bevoegdheid, als orgaan van
verzekerde beschouwd;
veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog, oorlogsgeweld, gewapende internationale actie,
vijandelijke inval;
veroorzaakt door, optredend bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe
de reactie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radio-actieve
isotopen, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn
om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of
wetenschappelijke doeleinden.

III SCHADE
11
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Regelingen en verplichtingen in geval van schade
Verzekerde brengt Aon, zo spoedig als het hem redelijkerwijs mogelijk is, op de hoogte
van de schade of van een evenement, waaruit een vordering onder deze polis kan
voortvloeien, onder opgave van de omstandigheden, waaronder deze schade of dit
evenement is voorgevallen.
Verzekerde is verplicht aan een door of namens verzekeraars ingesteld onderzoek zijn
volle medewerking te verlenen en daarbij binnen redelijke termijn alle mededelingen en/of
inlichtingen te verstrekken. Verzekeraars dienen goed te keuren dat geen aangifte bij de
politie wordt gedaan.
Verzekeraars hebben in geval van schade het recht, in naam van verzekerde, doch op hun
eigen kosten, hierover in de nieuwsmedia te publiceren. Zij geven hiervan zo spoedig
mogelijk aan Aon kennis.
Door het vergoeden van de schade gaan, tot het beloop van het vergoede schadebedrag,
alle rechten, inclusief de eigendomsrechten op de verloren gegane zaken, op verzekeraars
over.
Verzekerde is verplicht van die overgang zodanig schriftelijk bewijs te geven als
verzekeraars verlangen; ook na ontvangst van schadevergoeding is verzekerde verplicht
de nodige medewerking te verlenen (op kosten van verzekeraars) om de schade te
verhalen.
Verzekerde is verplicht, van een aansprakelijkstelling als vermeld in art. 12.3 zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk aan Aon kennis te geven. Verzekeraars zijn gerechtigd de
verdediging van verzekerde ter hand te nemen.
Indien verzekerde de hem bij dit artikel opgelegde verplichtingen niet nakomt, is hij
tegenover verzekeraars aansprakelijk voor de schade die zij tengevolge daarvan lijden;
verzekerde's recht op uitkering wordt hierdoor niet aangetast.
De berekening van de schade zal, voor zover mogelijk, geschieden op de grondslag van de
gemiddelde koers of marktprijs die voor de betreffende geldswaarden op de Amsterdamse
beurs werd genoteerd op de dag waarop die schade werd ontdekt of, indien op die dag
geen notering tot stand is gekomen, op de laatste aan die dag voorafgaande beursdag.
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Indien geen koers of marktprijs pleegt te worden genoteerd, zal de schade in onderling
overleg worden vastgesteld.
Wanneer vergoeding van een schade (of een deel ervan) door of namens verzekeraars
wordt afgewezen, verjaart de rechtsvordering van verzekerde op verzekeraars door
verloop van 1 jaar te rekenen vanaf de dag volgende op de datum van afwijzing.
Verzekerd bedrag
Met handhaving van hetgeen dienaangaande elders in de polis is bepaald, geschiedt
vergoeding van schade tot het in de polis vermelde verzekerde bedrag als maximum per
gebeurtenis, ongeacht de eventuele meerdere waarde van het verzekerde belang, ook al
heeft de schade betrekking op meer dan één verzekeringstermijn.
Ter zake van het vervoersrisico als omschreven in art. 9.2 geldt het verzekerde bedrag als
maximum per persoon per gebeurtenis.
De verzekering blijft te allen tijde voor het volle bedrag in stand, ongeacht hetgeen aan
schade onder deze verzekering is vergoed.
Wordt verzekerde aansprakelijk gesteld voor een onder deze verzekering verhaalbare
schade, dan zijn medegedekt - boven het verzekerde bedrag - de proceskosten en de
kosten van rechtsbijstand, ook indien de aanspraak ongegrond blijkt te zijn.
Indien zich een schade voordoet, die in meer dan één der art. 9.1 tot en met 9.5 is
omschreven of (mede) onder de overige bewoordingen van de polis is begrepen, wordt
deze schade slechts onder één artikel, zonodig ter keuze van verzekerde, vergoed. Blijkt
het verzekerde bedrag onder één dezer artikelen ontoereikend te zijn, dan kan derhalve na
uitputting van dat verzekerde bedrag het ongedekte meerdere niet onder een ander artikel
worden verhaald.
Zonodig boven het verzekerd bedrag dekt de verzekering mede afmakingscourtage. Onder
afmakingscourtage wordt verstaan het bedrag (tot maximaal 1% van de aan verzekerde
en/of andere belanghebbende(n) uit te keren vergoeding van schade en kosten) dat bij
uitkering door Aon aan verzekerde in rekening wordt gebracht.
Boven het verzekerd bedrag vergoeden verzekeraars tevens de gemaakte
bereddingskosten, ook indien deze namens verzekerden worden gemaakt.
Verhaal
In afwijking van artikel 7:962 lid 3 tweede zin BW zullen verzekeraars de door hen
betaalde schade niet verhalen indien dit verhaal direct of indirect ten laste van verzekerde
komt.
Verzekeraars oefenen op ondergeschikten van verzekerde alleen verhaal uit c.q. verzoeken
verzekerde dit verhaal uit te oefenen, indien de schade door opzet van deze
ondergeschikten is veroorzaakt.

IV OVERIGE BEPALINGEN
14
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14.2

15

Uitbreiding van het risico
De premie van deze verzekering is gebaseerd op het risico, zoals dit was ten tijde van het
totstandkomen van deze verzekering, met welk risico verzekeraars zich volkomen bekend
verklaren.
Indien het risico in belangrijke mate is verzwaard hebben verzekeraars recht op een
redelijke verhoging van de premie en/of op herziening van de voorwaarden.
Verzekerde brengt Aon binnen redelijke termijn van deze risicoverzwaring op de hoogte;
de verzekering blijft onverminderd van kracht.
Meer dan één verzekeraar
Indien deze verzekering door meer dan één verzekeraar is geaccepteerd, volgen
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verzekeraars te allen tijde bovenstaande verzekeraars in alles. Dit geldt ook ten aanzien
van onverplichte schadebetalingen. Verzekeraars zijn evenwel niet gehouden tot
acceptatie van een hoger verzekerd bedrag, indien bovenstaande verzekeraars een hoger
bedrag accepteren. Iedere verzekeraar heeft echter een individueel recht tot beëindiging
van de verzekering, met inachtneming van het vermelde in art. 4.3.
16

Oversluiting
Indien gedurende de looptijd van deze verzekering een door of voor een verzekeraar
geaccepteerd aandeel geheel of gedeeltelijk wordt overgesloten naar een andere
verzekeraar, dan participeert de overnemende verzekeraar op basis van dezelfde
voorwaarden, afspraken, rechten en plichten zoals deze van toepassing waren tot het
moment van oversluiting, tenzij met de overnemende verzekeraar bij de oversluiting
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overnemende verzekeraar doet hiermede
afstand van het recht zich ten aanzien van de oversluiting te beroepen op onder meer
artikel 251 WvK (voor zover van toepassing) en/of de mededelingsplicht van artikel 7:928
BW. Voor zover echter de oorspronkelijk op deze verzekering betrokken verzekeraar hier
een beroep op heeft/had gaat dat recht onverminderd op de overnemende verzekeraar
over.
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